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1. TRIADE 2.0: VPOGLED V PROJEKT 
 
Število starejših oseb (starih 65 let in več) bo skoraj dvojno, saj bo naraslo z 85 milijonov v 

2008 na 151 milijonov v 2060 znotraj EU. Staranje prebivalstva je eden največjih socialnih 
izzivov, s katerimi se Evropska unija sooča. Evropska komisija napoveduje velik vpliv na 

široko paleto političnih področij. Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) navaja: 
"Nacionalni sistemi zdravstvenega varstva so pogosto neustrezni in ne priznavajo posebnih 
potreb odraslih z motnjami v duševnem razvoju, ko se starajo". Še več, SZO, v svojem 

poročilu "Svetovno poročilo o invalidnosti (2011)" izpostavlja večjo ranljivost glede pogojev 
povezanih s staranjem oseb s posebnimi potrebami. 

 
Zaradi napredka na področju medicinskih raziskav, imajo osebe s posebnimi potrebami 
sedaj orodja za daljše življenje. Pričakovana življenjska doba odraslih z motnjami v 

duševnem razvoju (AAWID) sega do dobe odraslih brez invalidnosti. Vendar pa njihova 
socialna vključenost v Evropski uniji doslej ni v celoti dosežena. 

Zato so pod vodstvom IVASS (Španija), UBUNTU den Achtkanter (Belgija), Narhu 
(Bolgarija), H.Gent (Belgija), Sint Vincentius vzw (Belgija), Familiehulp (Belgija), RIC Novo 
Mesto (Slovenija), UPV (Španija) in E.N.S.A. (Italija) združili moči za razvoj TRIADE 2.0. 

Ta projekt, ki ga financira program Erasmus+, se sooča z vprašanjem socialne vključenosti 
starajočih se odraslih z motnjami v duševnem razvoju (AAWID), zaradi večje ranljivosti ter 

išče globalne metodologije in rešitve za zagotavljanje dobre kakovosti življenja. 
 
Tako so cilji TRIADE 2.0: 

 
Razvijanje specifičnih vsebin za usposabljanje o staranju in motnjah v duševnem razvoju, 

prilagojenih njihovim učnim potencialom; 
Razvijanje in potrjevanje platforme za usposabljanje (MNAM) za starajoče se odrasle z 

motnjami v duševnem razvoju; 
Izboljšanje medosebnih spretnosti in znanj o zdravem staranju 150 AAWID med 

petmesečnim usposabljanjem; 

Razvijanje in potrjevanje posebnega orodja za vzgojitelje; 
Izboljšanje spretnosti in znanj o staranju in motnjah v duševnem razvoju 40 

izobraževalcev; 
Poučevanje uporabe platforme za teh 40 izobraževalcev in ostalih mentorjev. 
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2. UVODNIK :  IVASS INSTITUTO VALENCIANO DE 
ATENCIÓN SOCIAL- SANITARIA 

 

Julian Iniesta, Vodja enote za socialne in zdravstvene vire, IVASS 
 

Odbor Sveta Evrope za rehabilitacijo 
in vključevanje invalidov je v zvezi z 
vprašanjem staranja prebivalstva 

poudaril, da se osebe s posebnimi 
potrebami soočajo s tihimi izrednimi 

razmerami v družbi zaradi 
postopnega in vzporednega pojava 
staranja in povečanja pričakovane 

življenjske dobe zaradi znanstvenega 
napredka na področju zdravja. To se 

bo spremenilo v kratkoročni izziv 
zdravstvenega varstva zaradi 
povečanja števila ljudi z osebnimi 

potrebami, ki potrebujejo oskrbo 
(Ventura Díaz, 2014). 

 
Poleg tega se bo, v skladu z 
napovedmi in podatki, ki jih je 

predložila Svetovna zdravstvena 
organizacija (SZO), prebivalstvo, 

staro 65 let in več, v obdobju med leti 
2000 in 2050 podvojilo, kar pomeni, 
da se bo povečalo z 11% na 22%. 

To bo posledično privedlo do 
povečanja števila starejših, ki 

potrebujejo dolgotrajno zdravstveno 
varstvo in so izpostavljeni tveganju za 
zlorabe. Glede na Cermi (2002), 

starajoči se odrasli z motnjami v 
duševnem razvoju (AAWID) izkušajo 

razmere, kjer je verjetnost življenja v 
šibkem položaju večja: medtem ko 

bodo vedno bolj potrebovali oskrbo, 
bodo v družbi prevladale zdravstvene 
težave, povezane s procesom 

staranja ljudi, ki niso invalidni. 

Z istimi mislimi kot SZO, Aguado (2004) 
pravi, da je postopek staranja pri odraslih 
z invalidnostjo naraščajoča težava. 

Čeprav že predstavlja kratkoročen izziv v 
zvezi z zdravstvenim varstvom, lahko 

dolgoročno postane težko rešiti problem, 
ob upoštevanju posebnih zdravstvenih 
potreb in skrbi za starajoče se odrasle s 

posebnimi potrebami, njihove potrebe po 
višjih gospodarskih virih, odstranitvi ovir, 

pomoči na domu, višji kakovosti storitev 
ni povečanju zdravstvenih virov. Poleg 
tega bi bilo treba razviti več programov, 

da bi povečali neodvisnost staranja oseb 
s posebnimi potrebami, spodbujali odnos 

in obstojnost v njihovem okolju, da bi 
izboljšali njihovo družbeno življenje, 
prosti čas in pridobivanje vsakodnevnih 

življenjskih spretnosti. 
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Projekt TRIADE 2.0 se nanaša na potrebe 

po razvoju programov, ki posebej 
obravnavajo starajoče se odrasle z 

motnjami v duševnem razvoju. S 
pristopom, ki temelji na 
večdimenzionalnem modelu kakovosti 

življenja, ki sta ga razvila Schalock in 
Verdugo (2002), je cilj projekta 

spodbujanje individualnega razvoja 
socialne in osebne neodvisnosti z 

oblikovanjem strategij ter razvojem 
dejavnosti usposabljanja in učenja. 
Slednje bo prilagojeno za: 

 
spremembe, ki so se zgodile v 

procesu staranja (Casado, 2011) 
starajočih se oseb; 

prilagoditvene mehanizme, ki jih bodo 

razvili kot zdravstveno stanje, 
funkcionalne razmere (izguba 

avtonomije, odvisnost) ali družbeno 
znane razmere (upokojitev, izguba 
ljubljenih oseb itd.) spremembe in 

njihova sprememba produktivne vloge v 
pasivno družbeno vlogo (Marin, 2003). 

Zdravje in staranje se ne opredeljujeta le s 

prisotnostjo/odsotnostjo bolezni, temveč 
tudi z njihovim vplivom na delovanje in 

dobro počutje osebe. Zato je spodbujanje 
zdravega procesa staranja ključnega 
pomena za zagotovitev gradnje in 

vzdrževanja notranje zmogljivosti staranja 
ljudi ter za to, da se tistim z zmanjšano 

funkcionalno zmogljivostjo omogoči, da 
počnejo stvari, ki so zanje pomembne. Tako 

funkcionalne kot notranje zmogljivosti se 
lahko razlikujejo v drugi polovici 
življenjskega toka. Opredelitev potreb ljudi 

v teh različnih fazah življenjskega procesa je 
potrebna, da se uokvirijo ukrepi javnega 

zdravja, ki bi lahko podpirali ljudi pri 
njihovem procesu staranja (SZO, 2015). 

 

Koncept staranja bi lahko vodil do 
pasivne vizije osebe, ki jo je treba 

spremeniti z ustvarjanjem več možnosti 
za osebni razvoj starajočih ljudi in 

njihovo krepitev z vključevanjem v 
skupnost, izogibajoč zaščitnim ukrepom. 
(Casado, 2011). SZO v svojem 

'Svetovnem poročilu o staranju in 
zdravju' (2015) priznava, da je 'za 

izvajanje socialnega odziva javnega 
zdravja in staranja pomembno, ne le ob 
upoštevanju strategij, ki so v nasprotju 

z izgubo, povezano s staranjem, temveč 
tudi krepitev odpornosti in psihosocialne 

rasti'. 
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3. KDO SO PARTNERJI? 
 

ŠPANIJA: IVASS 
 
 

 
 

Valencijski inštitut za socialno in 
zdravstveno varstvo (IVASS) je javni 

organ, ki je del podpredsedništva in 
regionalnega ministrstva za enakost in 

vključujoče politike, katerega cilj je razviti 
politiko na področju socialnega varstva, 
odvisnosti, zaščite ljudi s funkcionalno 

raznolikostjo in/ali v položaju odvisnosti 
zagotavlja pomoči in izvajanja ukrepov na 

področju socialnih storitev in programov. 
IVASS ima 800 strokovnjakov in služi 1200 
strankam v mreži več kot 30 centrov, kis e 

distribuirajo po vseh treh provincah 
Valencijske regije (Castellón, Valencia in 

Alicante). 
Misija IVASS je zagotoviti oskrbo in 
podporo ljudem s posebnimi potrebami za 

njihov celovit razvoj v družbi. IVASS 
utrjuje kakovostne storitve, ki se na 

participativen način odzivajo na potrebe in 
zahteve ljudi, ki so del organizacije ali 
zahtevajo storitve. 

 
 

Vrednote, ki vodijo naše prakse: 
 

 ETIKA vodi naše ukrepe. 
Obramba PRAVIC naših strank. 

Zavezanost k izboljšanju KAKOVOSTI 
ŽIVLJENJA. 

ČLOVEŠKA EKIPA kot najpomembnejše 

sredstvo. 
UČINKOVITO KOMUNICIRANJE, 

z dialogom in mediacijo po vsej 
organizaciji. 

OPTIMIZACIJA naših virov z integralnim 

upravljanjem iz socialne, ekonomske in 
okoljske odgovornosti… 

AKTIVNA PREGLDNOST in dostopnost 
informacij.  

SODELOVANJE strank, družin in 

organizacij. 
VEDETI, kako inovirati. 
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ŠPANIJA: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA (UPV) – SABIEN GROUP 
 

 

 
 

 
SABIEN group (Tehnološke inovacije za zdravje in dobro počutje) pripada Inštitutu za 
uporabne informacijske tehnologije (ITACA), center odličnosti za raziskave in razvoj IKT, s 

cilji inovativnosti in prenosa svojih proizvodov in storitev raziskav ter razvoja v javni 
sektor, industrijo, trgovino in storitveni sektor.. 
 

ITACA inštitut, povezan z Politehnično univerzo v Valenciji (UPV), se nahaja v 
Politehničnem mestu inovacij (CPI). 

 
Naš cilj je digitalizacija orodij, ki jih strokovnjaki obravnavajo kot učinkovitejša za krepitev 
vloge pacientov in poučitev mentorjev o razsežnostih osebne avtonomije in določenih 

potrebah oseb z duševnimi in fizičnimi okvarami. Platforma, ki jo bo SABIEN izvajala, bo 
pilotirana pri številnih uporabnikih, ki bodo kasneje uporabljeni kot orodje za stalno 

usposabljanje in vrednotenje. 
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BELGIJA: GROEP UBUNTU X 8K 
 
 
 

 

 
 
 

Groep Ubuntu x 8K je organizacija socialnih omrežij za ranljive ljudi in družine. Podpiramo 
skoraj tisoč ljudi s posebnimi potrebami (širok spekter 'invalidnosti': intelektualna 

invalidnost, dvojna diagnoza, travmatične poškodbe možganov, osebe z avtizmom, osebe z 
oddaljenostjo do trga dela, osebe z okvarami vida/sluha). 

 
Naš moto je: 'dlje, močneje, drugače'! Želimo skrbeti za korak 'dlje', podpiramo ljudi, da so 
popolnoma državljani, in to tako, da opolnomočimo stranko in njegovo mrežo. V 

soustvarjanju s stranko in njegovo mrežo iščemo edinstvene in ustvarjalne odzive na 
njihove potrebe po podpori. Cilj nam je biti 'močnejši' z raziskovanjem kakovosti, razvoja in 

inovacij (na primer vseživljenjskega učenja, pridobiti strokovno znanje). Delamo 'drugače' 
na mejah sektorjev in v povezavi s skupnostjo. Pri vsem, kar počnemo, imamo v mislih, da 
morata biti kakovost življenja in vključenost rezultat naše podpore. 
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BELGIJA: HO-GENT 
 
 

 

 
 

Univerza Ghent je izbrala Orttopedagogija - Oddelek za specialno izobraževnje in Strokovni 

center za kakovost življenja (E-QUAL) za ta projekt. Ortopedagogika je preučevanje 
metodičnih, integrativnih in pomenskih družbenih interakcij in podpore v pedagoških 
situacijah, s ciljem izboljšanja življenjskih razmer posameznikov, njihove kakovosti 

življenja in vključenosti v družbo. 
 

E-QUAL se ukvarja s pridobivanjem znanja o kakovosti življenja, s pričetkom pri viziji, ki 
presega ciljno skupino, sektor in disciplino. E-QUAL se primarno osredotoča na 
strokovnjake, objekte, politične organe, zainteresirane strani in združenja uporabnikov, ki 

delajo z osebami v socialno ranljivih situacijah. Ob tem E-QUAL ponaša z močnim 
partnerstvom med uporabnimi znanstvenimi raziskavami in strokovnim področjem. 

 
Dr. Ilse Goethals, ki je tudi bila del prvega projekta TRIADE, je sodelovala tudi pri tem 

projektu. Ima izkušnje iz izobraževanja in raziskav, ki so povezane s pedagoškimi 
situacijami, ki so dojete kot ranljive. Je tudi učiteljica usposabljanja za lestvico osebnih 
izidov (POS) za strokovnjake, ki delajo s posamezniki z motnjami v duševnem razvoju in je 

sopotnica in raziskovalka triletnega multidisciplinarnega raziskovalnega projekta na 
področju oskrbe in podpore starajočih se ljudi z motnjami v duševnem razvoju. 
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BELGIJA: SINT VINCENTIUS OMREŽJE ZA OSKRBO STAREJŠIH 
 
 
 

 
Sint Vincentius je mreža storitev za starejše v flamskem mestu Kortrijk in je del večjega 

zbora 9 storitev za starejše (GVO – aktivno v zahodnem delu Flandrije). 
 
Sint Vincentius je stanovanjski oskrbovalni center z 138 studii za starejše osebe s hudimi 

potrebami po negi, enota za kratko bivanje z 10 mesti in 6 studiev za ljudi s potrebami po 
daljši veljavnosti. Imamo tudi 155 apartmajev za starejše na 3 različnih mestih območja 

Sint Vincentius. Poudarjamo čimbolj normalno ravnovesje med življenjem, obstajanjem in 
oskrbo. Posebno pozornost dajemo etiki, demenci, paliativni negi in pomenu življenja. 
 

Sint Vincentius izrecno izbere podporo vsake starejše osebe v soseski, vključno s tistimi z 
motnjami v duševnem razvoju. Da bi zagotovili veliko kakovost, imamo odlično omrežje. 

Močno sodelujemo z izobraževalnimi in drugimi organizacijami. 
 

Cilj mreže Sint Vincentius je zagotavljanje informacij in orodij, ki podpirajo svobodo izbire 
in individualnega paketa socialnega varstva. 
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BELGIJA: FAMILIEHULP 
 

 
 

Familiehulp je zasebna neprofitna organizacija, ki ponuja dnevno oskrbo, podporo in pomoč 

gospodinjstvu v Flandriji in Bruslju na domu, ustanovljena 1949. Familiehulp je aktivna v 
štirih domenah storitev domače podpore: 
 

1. Domača oskrba, ki: 
- se osredotoča na odrasle ljudi, ki potrebujejo nego, in zlasti na najbolj ranljive ljudi v 

družbi: ljudi, ki živijo v revščini, ljudi, ki potrebujejo starševsko podporo, osebe s 
posebnimi potrebami, ljudi z demenco, ljudi z motnjami v duševnem razvoju, ljudi, ki 
potrebujejo paliativno domačo oskrbo ipd. 

- stremi k ponujanju optimalne kakovosti življenja v svojem znanem okolju (doma ali v 
različnih življenjskih oblikah) strankam, z zagotavljanjem celovite oskrbe. Pozornost je 

namenjena fizičnim, psihološkim, socialnim, etičnim in duhovnim vidikom oskrbe. Pri 
zagotavljanju oskrbe se vedno upoštevajo možnosti in priložnosti stranke in njegova 
mreža. 

 
2. Pomoč v gospodinjstvu z boni, ki so vsem dostopni. 

 
3. Oskrba in varstvo otrok do 3. leta starosti. 
 

4. Energetsko prijazne prenove namenjene (starejšim) ljudem, ki potrebujejo oskrbo ali 
finančno ranljivim ljudem. 

 
Poleg tega je Familiehulp, v sodelovanju z VDAB in ESS, razširila 5 izobraževalnih centrov 
po Flandriji in Bruslju, ki usposabljajo negovalce. 
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BOLGARIJA: NAHRU 
 
 

 
 
 
 

NARHU deluje kot krovna organizacija, ki združuje vse strokovnjake, ki delajo z invalidi na 
področju izobraževanja, zaposlovanja in socialne vključenosti. 

 
Skupina NARHU vključuje znane strokovnjake na področju vključujočega izobraževanja, 
psihologije in socialnega dela, s poudarkom na aktivnem staranju in kakovosti življenja. 

 
Ekipa NARHU ima dolgoročne izkušnje z razvojem inovativnih tečajev usposabljanja na 

področju krepitve socialnih in transverzalnih spretnosti, digitalne pismenosti, samostojnega 
življenja in drugih dejavnosti usposabljanja odraslih, ki krepijo samozavest. 
 

NARHU predstavlja okoli 1850 strokovnjakov in pravnih oseb po celotni Bolgariji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[Vnesite besedilo] 
 

1 2 

 

 

SLOVENIJA: RIC NOVO MESTO – RAZVOJNO-IZOBRAŽEVALNI CENTER 
 
 
 
 

 

 
 

RIC Novo mesto je eno vodilnih organizacij za izobraževanje odraslih v Sloveniji z več kot 
50 let izkušenj. Naša organizacija je kot javno veljavni organ bila ustvarjena s strani 
Mestne občine Novo mesto, kar je največje mesto Jugovzhodne Slovenije. Trenutno 

zaposlujejo 30 ljudi in sodelujejo z več kot 130 rednimi zunanjimi strokovnjaki, mentorji, 
učitelji in raziskovalci. Razvijajo in izvajajo formalne in neformalne izobraževalne programe 

ter ponujajo smernice za različne ciljne skupine: splošna javnost, ljudje s podeželja, ljudje 
s posebnimi potrebami, mladi odrasli, brezposelni, starejši državljani, romsko prebivalstvo, 

priseljenci, zaposleni v iskanju novih usposabljanj in izobraževanj. 
Kot javni organ tesno sodelujejo s široko mrežo lokalnih, regionalnih in nacionalnih 
partnerjev, kot so: občine, ministrstva, regionalne razvojne agencije, gospodarska 

zbornica, obrtna zbornica, druge organizacije za izobraževanje odraslih, osnovne in srednje 
šole, visokošolski inštituti in fakultete, nevladne organizacije, podjetja itd. 

RIC Novo mesto ima bogate izkušnje z vodilnimi in usklajujočimi mednarodnimi projekti, ki 
jih je v glavnem vodila EU. Sodelujejo s široko mrežo mednarodnih partnerjev in skrbijo za 
kakovost svojega dela. 

 
 
 
 

 



[Vnesite besedilo] 
 

1 3 

 

 

ITALIJA: ENSA 
 
 

 

 

 
ENSA je mreža mest in evropskih regij, ki prihajajo iz 13 držav članic, katerih cilj je 

spodbujati mednarodno sodelovanje na socialnem področju. ENSA je ustanovila Benečija 
leta 1999. Od takrat razvija in podpira trdna partnerstva med različnimi evropskimi 
regijami in izvaja seminarje, konference, študijske obiske in izmenjave operaterjev. 

Sodelovanje med partnerji je prineslo priložnost za izvedbo več projektov, ki jih financira 
Evropska komisija. ENSA predstavlja odlično priložnost za lokalne in regionalne organe, da 

aktivno sodelujejo pri evropskih politikah in programih. 
 
Omrežje organizira svoje delo na petih področjih posredovanja. Vsako ima svoje 'tematsko 

področje': starejši, mladina, težave otrok, invalidnost in socialna vključenost. Socialna 
vključenost je transverzalno vprašanje vseh skupin. V tematskih delovnih skupinah člani 

načrtujejo in izvajajo študijske obiske, programe izmenjave, skupne in povezane projekte. 
 
Enkrat na leto poteka generalna skupščina: je platforma, ki zbira vse delovne skupine, v 

katerih sodelujejo institucije EU in je odprta za javnost, kjer sodelujejo lokalne, regionalne, 
evropske in mednarodne zainteresirane strani, vključno s tretjim sektorjem, prostovoljnim 

sektorjem in zasebnim sektorjem. 
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4. PRVO SREČANJE  
 

 

 
 

Prvo srečanje konzorcija evropskega projekta 'Training for Inclusion of Ageing People with 
Disabilities though Exchange 2.0' (ali krajše TRIADE 2.0) je potekalo 25. in 26. februarja v 

Kortrijku v Belgiji. Na dogodku so aktivno sodelovali vsi partnerji konzorcija iz Španije, 
Belgije, Bolgarije, Turčije in Italije. Dvodnevni sestanek je gostila zasebna neprofitna 
storitev Familiehulp, ki zagotavlja dnevno oskrbo, podporo in pomoč v gospodinjstvu v 

Flandriji in Bruslju, ter Sint Vincentius, ki je mreža socialnih storitev za starejše, ki imajo 
svoj negovalni center v flamskem mestu Kortrijk. 

 
Pomembno je bilo, da je lahko projekt računal na sodelovanje teh dveh organizacij, pri 

iskanju skupnih odgovorov na izzive, s katerimi se soočajo starajoči se odrasli z motnjami v 
duševnem razvoju (AAWID). 
Predstavljen je bil projekt, vodenje in usposabljanje in razširjanje/komunikacijski načrt, 

najpomembneje, pa je da so partnerji razpravljali o izvedbi intelektualnih rezultatov, ki 
bodo nastajali v času projekta. 

 
NAHRU, bolgarski partner, je vodja prvega intelektualnega rezultata, torej 'Moje nove 
vključujoče službe'. Sestavljen je iz paketa orodij za usposabljanje za vzgojitelje, vključno z 

načrtom usposabljanja, delovnim zvezkom za izobraževalce, delovnim zvezkom za 
vzgojitelje, PowerPoint predstavitev v učilnici izobraževalcev ter spletnega tečaja. 
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Med izpolnjevanjem ciljev so bile začrtane dejavnosti in odgovornosti partnerjev. Partnerji 
so se skupaj odločili za najbolj primerno strukturo delovnih zvezkov, da bi upoštevali tako 

teoretične kot praktične potrebe starajočih se odraslih z motnjami v duševnem razvoju. 
 

Za razvoj vsebine usposabljanja, sprejete za starajoče se odrasle z motnjami v duševnem 
razvoju, je treba nujno upoštevati pedagoške vire. Razvoj kazalnikov uspešnosti, ki bodo 
odobreni na naslednjem meddržavnem srečanju, je ključnega pomena za zagotavljanje 

inovacij in za oceno učnega procesa. 
 

IVASS, koordinator projekta in odgovorni za drugi intelektualni rezultat, je predstavil 
splošni pregled platforme 'Novi starejši jaz'. Gre za vizualno in interaktivno platformo za 
usposabljanje, ki je usmerjena v podporo procesu učenja in usposabljanja starajočih se 

odraslih z motnjami v duševnem razvoju. Politehnična univerza v Valenciji (UPV) je 
ponazorila koncept večjezične platforme. HoGent, Univerza v Gentu, so razpravljali o 

zahtevah za razvoj metodologije ocenjevanja za prenos kompetenc v vsakodnevno življenje 
starajočih se odraslih z motnjami v duševnem razvoju. 
 

Cilji srečanja: predstavljen bo osnutek besedila delovnega zvezka za prvi intelektualni 
rezultat, drugi intelektualni rezultat, t.j. platforma MNAM, za usposabljanje in tretji 

intelektualni rezultat 'Pilotni tečaji usposabljanja za izobraževalce in starajoče se odrasle z 
motnjami v duševnem razvoju'. 
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SHRANITE DATUM: 2. SREČANJE MEDNARODNEGA 

KONZORCIJA V VALENCIJI ,  ŠPANIJA  
 
 

Partnerji se bodo ponovno sestali na naslednjem meddržavnem srečanju, ki bo 26. in 

27. septembra 2019 v Valenciji (Španija). 

 

Cilji srečanja: 

Predstavljen bo osnutek delovnega 

zvezka za prvi intelektualni rezultat, 

drugi intelektualni rezultat – 

platforma MNAM za usposabljanje in 

tretji intelektualni rezultat 'Pilotni 

tečaji usposabljanja za vzgojitelje in 

starajoče se odrasle z motnjami v 

duševnem razvoju', ki bodo nadalje 

razviti in obravnavani. 
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5. POGLEDI STROKOVNJAKA PODROČJA :  INTERVJU 

S PATRIZIO SARTORI  

LOKALNA SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA ENOTA ŠT. 6 EUGANEA (PADOVA) ODGOVORNA ZA 

INVALIDNOST, ODVISNOST IN ENOTO ZA VKLJUČITEV V ZAPOSLOVANJE  

 
 

 
1. Kako je vprašanje staranja ljudi z 
motnjami v duševnem razvoju 

obravnavano v Benečiji? Kateri odgovori 
so pridobljeni za zagotovitev njihove 

socialne vključenosti? 
 

2. Ali menite, da so rezultati, ki jih je 
projekt Training for Inclusion of Aging 
People with Disability Through Exchange - 

TRIADE 2.0, kot je usposabljanje za 
vzgojitelje, interaktivna platforma za 

usposabljanje starajočih se odraslih z 
motnjami v duševnem razvoju in pilotna 
testiranja, lahko koristni v Benečiji? 
 
 

Kompleksen regionalni sistem posegov in storitev za invalide se razvija prek mreže 

stanovanjskih, polrezidenčnih in hišnih možnosti oskrbe, ki temelji na močni podpori 
subjektov tretjega sektorja. Kulturne, socialno-ekonomske in demografske spremembe 

nenehno predstavljajo izzive za to mrežo, ki poziva sistem k sooblikovanju inovativnih 
odgovorov na razvijajoča se vprašanja in potrebe. 
 

Prizadevanje invalidov, družin in različnih socialnih akterjev k vse širšemu vključevanju in 
samoodločitvi, ki ga priznava Konvencija ZN o pravicah invalidov, je izpodbijalo 

tradicionalni socialni asistencialni pristop. 
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V ta namen je regija Benečija izvedla 
pomembne novosti na področju 

stanovanjskih storitev (razvoj mreže 
stanovanjskih skupnosti in stanovanj, 

samostojnih bivalnih projektov in 
novih oblik stanovanj, predvidenih z 
zakonom 112/2016 za "Dopo di Noi" - 

"Za nami"), v storitvah dnevnega 
varstva (eksperimentalni projekti 

varstva ob dnevu), in v domači oskrbi 
(boni za domačo nego). 

 
To je okvir, v katerem se razvijajo 
izzivi starajočih se odraslih s 

posebnimi potrebami: povečanje 
pričakovane življenjske dobe, ki 

vpliva na osebe s posebnimi 
potrebami kot splošno prebivalstvo, 
je zagotovo pozitiven rezultat, hkrati 

pa sproži nove izzive. Večja ranljivost 
oseb s posebnimi potrebami zahteva 

preventivni in večdimenzionalni 
pristop, da se zaščitijo njihove pravice 
in kakovost življenja. 

Regionalna zakonodaja (DGR št. 152/2018 - 
Poskusi ukrepov za skrb za invalide nad 65 

let) temelji na analizi upravičencev do 
storitev, ki jih ponuja regija Benečija: skoraj 

1000 ljudi, starih več kot 65 let in približno 
2000 let, starih med 55 in 65 let. S 
spodbujanjem preventivnega in vključujočega 

pristopa ta zakon poudarja centralnost 
presoje potreb in sposobnosti osebe ter 

opredeljuje prilagojen projekt. Tehnična 
komponenta mora upoštevati samoevalvacijo 

in samoodločitev osebe in družine. Drug 
ključni element je vzpostavitev podporne 
mreže, ki vključuje formalne storitve z 

osebnimi, družinskimi in socialnimi viri ter 
krepi prispevek, ki ga oseba lahko da 

skupnosti, z vidika splošnega socialnega 
varstva. 
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Iz teh razlogov je večdimenzionalni 
vprašalnik predviden pred 65. letom 

starosti za preučevanje osebnega 
projekta glede na trenutne potrebe, 

sposobnosti in zdravstvene pogoje. 
Oseba in družina morajo biti dejavno 
vključeni, po potrebi pa je 

predvideno, da se zagotovi smernice 
za storitve za starejše. 

 
Ob tem analiza delujočih profilov oseb 

s posebnimi potrebami, ki so starejši 
od 65 let, prinaša naslednjo 
ugotovitev: na eni strani še vedno ne 

doživijo enakih hudih razmer 
starejših, ki živijo v stanovanjskih in 

podobnih strukturah, ki ponujajo 
nego; na drugi strani pa lahko 
prikažejo regresije in vedenja, ki niso 

skladna z izobraževalnimi in 
rehabilitacijskimi cilji storitev za 

osebe s posebnimi potrebami. Zato 
beneška regija napreduje v smeri 
inovativnih in prožnih rešitev. 

V okviru lokalnega načrta, glavnega orodja za 
socialno in zdravstveno načrtovanje, ozemlja 

lokalnih enot za socialno in zdravstveno 
varstvo razvijajo nove oblike sodelovanja 

med službami sektorja odraslih s posebnimi 
potrebami in starejših, da se zagotovi 
ustrezen in učinkovit odziv na potrebe tega 

ciljnega prebivalstva. 
 

Posebni ukrepi usposabljanja, kot so poskusi 
v projektu TRIADE 2.0, ki podpirajo 

negovalce in starajoče se odrasle s posebnimi 
potrebami, bi lahko bili pomembna 
referenčna točka za razvoj dogodkov v 

prihodnje, ki spodbujajo vire in prispevke, ki 
jih lahko priskrbi vsak, ki je del sistema. 
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6. SINERGIJE Z DRUGIMI PROJEKTI  

ABOVE - ABILITIES ON THE MOVE 
 

 
Vodilni: Conseil Departemental du 
Val de Marne (Francija) 

V številnih državah EU so institucije in storitve, 

ki ovrednotijo potrebe oseb z motnjami v 
duševnem razvoju in jih podpirajo, opazile 

posebno težavo s to populacijo, zlasti v zvezi z 
iskanjem zaposlitve. Projekt ABOVE (ABilities 
On the moVE) bo institucijam z izmenjavo 

najboljših praks med strokovnjaki in metodami 
poklicnega usposabljanja omogočil zadostitev 

potrebam ljudi z motnjami v duševnem razvoju. 

 

http://bubamara.hr/above-abilities-on-the-move/ 
 

 

C&I – SPOZNAVANJE IN VKLJUČEVANJE  
Cilj projekta Spoznavanje in vključevanje je 

dosega socialne vključenosti in enakih možnosti 

za osebe s posebnimi potrebami. Strategije 

za podporo kognitivnim veščinam in 

prilagajanju bistveno prispevajo k socialni 

vključenosti in zaposlovanju. Ta projekt želi 

ponuditi dostop do metodologij za 

spodbujanje kognitivnih spretnosti znotraj 

odraslih oseb z duševnimi motnjami in 

ustvariti potrebne pogoje za učinkovito 

izvajanje. 

Glavni cilji: 

Vodilni: GROEP UBUNTU X 8K 
(Flanders, Belgija) 

 

 
http://www.ensa- 

network.eu/cognitionandinclusi
o n/index-c-i.html 

• spodbujanje in dokazovanje vrednosti 
kognitivnih metodologij s preslikavo/analizo 

uspešnih pristopov; 

• Povečanje pomena miselnosti strokovnjakov, 

organizacij in odraslih učencev z razvojem 

veljavne naprave miselnosti na treh ravneh, 

koristno za upravljanje s človeškimi viri, 

poklicna usposabljanja in oceno izida 

podpore/usposabljanja. 
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7. NOVICE EU IN PARTNERJEV 

LETNA KONVENCIJA O VKLJUČUJOČI RASTI 

ENSA IN ELISAN OMREŽJA IZBRANA ZA ZASEDANJE INTERAKTIVNE HITROSTI. OSEBE S POSEBNIMI 

POTREBAMI VISOKO NA DNEVNEM REDU 
 
 

20. maja 2019 je v Bruslju potekala četrta letna konvencija o vključujoči rasti z glavno 

temo Socialne Evrope in njenega morebitnega razvoja po koncu strategije Evropa 2020. 
Evropski steber socialnih pravic, agenda 2030 in nov večletni finančni okvir bojo podlaga za 

delo gospodarske in socialne vključenosti v prihodnjih letih. 
 
Z delavnicami in interaktivnimi sejami o temah, kot so evropski steber socialnih pravic in 

njegovo izvajanje ter odnos do ciljev ZN za trajnostni razvoj, se je spodbujalo izmenjavo 
idej in dobrih praks za izgradnjo socialne Evrope v prihajajočih letih. 

 
 

 

 
 

 
Med sejo interaktivne hitrosti je bilo predstavljenih izbranih 8 projektov na temo 

prihodnosti socialne Evrope. Dva od teh, ABOVE – 'ABilities On the moVE' na temo 
povezovanja ljudi s psihično motnjo na trgu dela in SEFAC- 'Okvir socialnega sodelovanja a 
reševanje izziva kroničnih bolezni'; so mreži ENSA in ELISAN videli kot protagoniste. Nato 

so bile ustvarjene povezave s cilji TRIADE 2.0. 
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Priporočila, ki izhajajo iz Konvencije, poudarjajo, da je treba še naprej delati za 
izboljšanje socialnih politik v Evropi s tesnejšim sodelovanjem med socialnim, 
gospodarskim in izobraževalnim sektorjem. Sinergija med javnim in zasebnim 

sektorjem ter med lokalno, nacionalno in evropsko ravnijo je prav tako bistvena. 
Poudarjeno je bilo, da je pomembno prilagajanje delovnih mest 

spreminjajočim se življenjem ljudi s stalnim in vključujočim učenjem, s 
posebnim poudarkom na osebah s posebnimi potrebami. 
 

Na tokratni konferenci je evropski steber socialnih pravic izbral svoj temelj, ki ga je 
treba nujno izvajati z nadaljevanjem boja proti revščini in naraščajočim 

neenakostim, sprejetjem širšega socialnega in okoljskega pristopa, spodbujanjem 
zdravja in dobrega stanja, kakovostnega izobraževanja in prihodnjega dela. S sklepi 
je bila predstavljena potrebna globalna strategija med stebrom in cilji ZN za 

trajnostni razvoj: 

 
 

 

GENERALNA SKUPŠČINA ELISAN IN ENSA 2019. PLATFORMA ZA NEGO MLADIH, KOROŠKA                

23. do 25. september 2019 

 
Koroška regija, ENSA (Evropska mreža socialnih organov) in ELISAN (Evropska mreža za 
lokalno vključevanje in socialno ukrepanje) omrežja in Platforma za nego mladih, vas z 

veseljem vabijo na njihove generalne skupščine, interaktivne delovne skupine in študijske 
obiske ter na mednarodno konferenco, ki bo septembra potekala v Beljaku (23. - 25. 
september 2019).Datum in tema konference: 24. september 2019, Preprečevanje in pomoč 

pri motnjah zasvojenosti. Datum in tema delovnih skupin in študijskih obiskov: 25. 
september 2019, Starostniki in invalidnost, mladina, mladoletniki in družine. 

 
 
 

 

 
 



[Vnesite besedilo] 
 

2 2 

 

 

 

ZAKLJUČNA KONFERNECA – ABOVE ABILITIES ON THE MOVE IN ENSA SESTANKI INVALIDNOSTI IN 

STAREJŠIH DELOVNIH SKUPIN, VAL DE MARNE 1. in 2. julij 2019 
 

ABOVE (Abilities On the move – 'Sposobnosti v gibanju') je projekt financiran s strani 
Erasmusa, ki ga vodi Conseil Départemental du Val de Marne s partnerstvom, ki vključuje 
skupino ENSA, obravnava družbeno-strokovno vključevanje oseb z motnjami v duševnem 

razvoju ter se osredotoča tako na ljudi, ki potrebujejo pomoč, kot tudi na socialne storitve, 
ki jih podpirajo. 

Partnerji TRIADE 2.0 in zainteresirani so vabljeni, da prispevajo k zaključni konferenci, ki 
bo 2. julija in se pridružijo sestankom delovnih skupin za starejše in osebe s posebnimi 
potrebami. 

 

 
 
 
 

DCRN (Demographic Change Regions Network) 
 

Vabljeni na konferenco mreže DCRN, ki bo 9. julija v Bruslju. Srečanje bo obravnavalo 
temo pametnih vasi. Javni razpis je odprt. 
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IZ EU NA KRATKO: 
 

Evropska strategija o invalidnosti 2010-2020, ovrednotenje  

 
Ocenjeno je bilo: 
 

• kako se strategija EU o invalidnosti izvaja, 
• v kolikšni meri je privedla do ustreznih politik/ukrepov, 

• kako je vplivala na izvajanje Konvencije ZN o pravicah invalidov, 
• o pravicah oseb s posebnimi potrebami (UNCRPD). 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-
4958882_en 

 
Pripravite se na konferenco Evropskega dneva invalidov, 28. novembra 2019. 
Zaključila se bo 29. novembra s podelitvijo nagrad Access City Award. 

 
Access City Award 2019, mesto Breda je zmagalo 2019 Access City Award, ker so 

ustvarili mesto bolj dostopno državljanom s posebnimi potrebami. Breda 20/09 
Mreža dogodkov dostopnih mest – Primeri najboljše prakse pri spreminjanju mest EU v 
dostopnejša 

 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp? 

catId=738&amp;langId=en&amp;pubId=8208&amp;furtherPubs=yes 
 
Staranje in invalidnost: oblikovanje dnevnega reda jutrišnjega dne 

 
https://www.easpd.eu/en/content/ageing-and-disability-conference-shaping-

agenda-tomorrow- march-2019 
 
2019 Delovni forum o izvajanju Konvencije ZN o pravicah invalidov v EU in 

državah članicah 
 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp? 
langId=en&amp;catId=88&amp;eventsId=1400&amp;furtherEvents=yes 

 
 
 

 
 

 
 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4958882_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4958882_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?%20catId=738&amp;langId=en&amp;pubId=8208&amp;furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?%20catId=738&amp;langId=en&amp;pubId=8208&amp;furtherPubs=yes
http://www.easpd.eu/en/content/ageing-and-disability-conference-shaping-agenda-tomorrow-
http://www.easpd.eu/en/content/ageing-and-disability-conference-shaping-agenda-tomorrow-
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?%20langId=en&amp;catId=88&amp;eventsId=1400&amp;furtherEvents=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?%20langId=en&amp;catId=88&amp;eventsId=1400&amp;furtherEvents=yes


[Vnesite besedilo] 
 

2 4 

 
 
 

Evropski parlament odobri invalidom zelo prijazen evropski socialni sklad + 
 

http://www.edf-feph.org/newsroom/news/european-parliament-approves-
disability-friendly- european-social-fund 

 
VODNIK PO 12. SEJI KONFERENCE DRŽAV POGODBENIC CRPD, ZN 
Sedež, New York, 10. junij 2019 

 
http://www.edf-feph.org/newsroom/news/our-guide-12th-session-conference-

states-parties-crpd 
 
EVROPSKO GIBANJE INVALIDOV POZIVA K PONOVNI VZPOSTAVITVI 

INVALIDNOSTI 
SKUPINA EVROPSKEGA PARLAMENTA 

 
http://www.edf-feph.org/newsroom/news/european-disability-movement-calls-
reestablishment- disability-intergroup-european 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.edf-feph.org/newsroom/news/european-parliament-approves-disability-friendly-
http://www.edf-feph.org/newsroom/news/european-parliament-approves-disability-friendly-
http://www.edf-feph.org/newsroom/news/our-guide-12th-session-conference-states-parties-crpd
http://www.edf-feph.org/newsroom/news/our-guide-12th-session-conference-states-parties-crpd
http://www.edf-feph.org/newsroom/news/european-disability-movement-calls-reestablishment-
http://www.edf-feph.org/newsroom/news/european-disability-movement-calls-reestablishment-
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LEP POZDRAV S STRANI  

PARTNERJEV PROJEKTA TRIADE 2.0 ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Uredniki: 

Veneto Region's Brussels Office, direktor Marco Paolo Mantile 

Skupina ENSA: Elena Curtopassi, Valentina Faraone, Lidia Marchesan, Marta Sina, 

Elena Noventa, Marta Scomazzon 

 

 

“Triade 2.0” je sofinanciran s strani Erasmus+ programa Evropske unije. 

 

 

 


